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Кожна технологічна задача в умовах підприємства може мати велику кількість 

варіантів, тому спеціалісту складно впоратися з подібними обсягами робіт, і в цих 

умова вирішальною передумовою до прискорення виробництва є впровадження 

автоматизованих систем. 

Постановка завдання 

Пропонується удосконалення технологічного процесу виробництва на прикладі 

автоматизації виготовлення лемішно-відвальної поверхні з використанням програмного 

пакету Solid Works SWAPI для твердотільного моделювання, спеціалізованого додатку з 

використанням інтерфейсу прикладного програмування Visual Basic, налагодження керуючої 

програми для штампування відвалу плуга в пакеті комп'ютерних програм Power Mill. 

Об'єкт та методи досліджень 

У наш час на сучасних підприємствах існує проблема перенесення документації 

з паперових на електронні носії, автоматизації і систематизації виробничих процесів. 

Виникає необхідність у створенні замкнутого виробничого циклу, тобто створення 

системи автоматизованого проектування (САПР) [1, 2]. Підбір комп'ютерних програм, 

які дозволяють забезпечити замкнений цикл, є актуальною і значущою на сучасному 

етапі технологічного процесу і в особливій мірі впливає на строки та якість 

виготовленої промислової продукції. 

Результати досліджень та їх обговорення 

 При проектуванні досліджено сучасні методи побудови лемішно-відвальної 

поверхні. У роботі пропонується використовувати метод побудови поверхні 

горизонтального циліндроїда по двом напрямним і робочої поверхні по контуру в 

поперечно-вертикальній площині проекцій.  
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Для побудови поверхні плуга, як горизонтального циліндроїда, 

використовується пакет твердотільного моделювання Solid Works [3]. Формування 

геометричної моделі будується за запропонованим алгоритмом з урахуванням вихідних 

даних (рис. 1). 

 
Рис. 1. Створення площини для другої напрямної кривої поверхні циліндроїда 

Порівняльна характеристика напівгвитнової поверхні побудованої по одній та 

двом напрямним кривим надана в таблиці 1. У результаті створення програми, 

побудови лемішно-відвальної поверхні по двом напрямним кривим, отримані 

результати показують,  що запропонований нами варіант  дає можливість отримати 

більш точну геометричну плужну поверхню, а також у автоматизованому режимі 

корегувати параметри, як габаритні так і кутові.  

Запропоновано розроблене для конкретного завдання доповнення з 

використанням інтерфейсу прикладного програмування Visual Basic, яке автоматизує 

моделювання геометричної поверхні плуга (рис. 2). 

Створення API-доповнення забезпечує прямий програмний доступ до 

функціональних можливостей пакету Solid Works. Solid Works API - це інтерфейс, який 

дозволяє розробляти власні додатки для автоматизованої системи. У нього вбудований 
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редактор Visual Basic for Applications. У редакторі проектів створено оригінальний 

програмний додаток, що складається зі спеціальних блоків. 

Таблиця 1 

Порівняльна характеристика напівгвитнової поверхні 

Сікуча 
площина Поверхня по двох напрямних Поверхня по одній напрямній 

1 2 3 

I 

  

II 

  

Після введення вихідних даних у графічній області автоматично починається 

побудова робочої поверхні плуга. Так само виконаний проект технологічного процесу і 

конструювання робочого інструменту для листового штампування.  

Запропоновано варіант технологічної схеми виготовлення відвалу, який 

характеризується виключенням етапів газового різання, першої механічної обробка й 

отжига через велику енергоємність та необхідність прискорення технологічного 

процесу.  Виготовлення відвалу відбувається окремо від лемеша,  тому що він 

однозначно швидше зношується. Через це керуючу програму розроблено для 

штампування відвалу в пакеті програм Power Mill (рис. 3).  

Б 
А 
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Рис. 2. Формування поверхні горизонтального циліндроїда 

 
Рис. 3. Вибір заготовки деталі 
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Для виготовлення деталі був обраний фрезерний верстат ЧПК 2206ВМФ4. 

Даний верстат призначений для фрезування кінцевими та округлими фрезами складних 

криволінійних контурів. Для одержання контурів деталі використано чотири траєкторії. 

Методика створення керуючої програми поділяється на шість етапів. 

Висновки 

Розроблено програмний автоматизований комплекс, який складається з сьома 

модулів.  Таким чином обрано оптимальний метод і програмний пакет для 

твердотільного моделювання. Розроблено прикладне програмне забезпечення в Solid 

Works. Запропоновано технологічний процес та розроблено робочий інструмент для 

листового штампування. 
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